
 
  اشعریان قم تا قرن چهارم هجری تأثیر مکتب حدیثی کوفه در میراث روایی
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  )27/6/1400تاریخ پذیرش مقاله:  -13/3/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

در تکـوین   نخستین و معتبرترین مکتـب حـدیثی امامیـه،    مثابه بهکوفه  مکتب حدیثی
ه است. در اواخر قرن اول هجری، کوچ نقش بنیادین داشت مکاتب حدیثی بعدی امامیه

یکی از طوایف شیعی کوفه به نام اشعریان به قم موجبات پیدایش مکتبـی حـدیثی در   
ی اشعریان مهاجر، به مکتب حدیثی کوفه در قرون ها یوستگیپ این شهر را فراهم کرد.

ستگی را در قم شکل داد. این پیو رگذاریتأثمکتبی حدیثی پویا و  ۀسوم و چهارم شالود
اً از محدثان کـوفی  عمومامامیه،  های علمی و تبادل حدیث و آثار حدیثیدر قالب رحله

این ارتباط  ۀواسط  بهبه محدثان اشعری انتقال یافت. مکتب قم در قرون سوم و چهارم 
ی ا گونـه  بـه ؛ شد یمعلمی امامیه شناخته  ۀحوز نیتر عمده مثابه بهوثیق با مکتب کوفه 

مجامیع اصلی امامیـه داشـته باشـد.     ثیاحادخود، سهم مهمی در  باراعت باکه توانست 
به شکل نگارش آثار حدیثی در این دوره پدیدار شد که مبنـای نگـارش    غالباًاین سهم 

ایـن   متـأخر ی هـا  نسـل کافی و من الیحضره الفقیـه در   ژهیو بهمجامیع حدیثی امامیه 
  مکتب شد.
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  مقدمه
و مؤثرترین مکاتب حدیثی شیعه تا قـرن چهـارم    نیمهمتردو مکتب حدیثی کوفه و قم 

. نگـاهی بـه منـابع    انـد  داشتههجری بودند که در نضج مجامیع حدیث امامیه نقش غالب 
کـه در بـین محـدثان امامیـه، کسـانی کـه        دکنـ  یمرجالی و متون حدیثی شیعه روشن 

. این واقعیت ترجمان نشـاط  باشند یم، اکثریتی نمایان اند داشته» قمی«و » کوفی«انتساب 
امامی کوفه و قـم، در رشـد    ۀحوزدر قرون نخستین است.  ژهیو بهو پویایی این دو مکتب 
ع) و هـم در پـرورش محـدثان و فقیهـان امـامی نقـش       (تیـ ب اهلتشیع و حفظ احادیث 

ی و ریـ گ شکلکتب حدیثی شیعه، در م نیمؤثرترمکتب حدیثی کوفه  یی ایفا کردند.بسزا
رشد مکاتب حدیثی قم، بغداد، بصـره، اهـواز، ری بـوده اسـت. در تـاریخ حـدیث شـیعه        

ی علمی شیعه نظیر بغداد، قـم، ری، خراسـان، نجـف و دیگـر مراکـز      ها حوزهاز  کی چیه
، گـر ید  عبارت  بهعظمت و اعتبارشان اهمیت و موقعیت برتر کوفه را ندارند.  ۀعلمی با هم

  گفت دیگر مکاتب حدیثی شیعه محصول این مکتب است توان یم
ی حـدیث، فقـه،   هـا  دانـش ی فعالیت علمی این حـوزه در  ها نهیزم، گستردگی واقع به
را از دیگـر مکاتـب   و تاریخ امتیاز بارز مکتـب حـدیثی کوفـه اسـت کـه آن      کالم تفسیر،

ه قـرن نخسـت هجـری    فقهای کوفه در س . نقش محدثان وکند یمحدیثی امامیه ممتاز 
است. الزم بـه   لیبد یبعلیهماالسالم) صادق (در حفظ و انتقال احادیث امام باقر و  ژهیو به

گروه راویـان و شـاگردان آن دو حضـرت را شـیعیان کوفـه       نیتر بزرگ توضیح نیست که
نظیـر قـم،    هـای دیگـر علمـی امامیـه،    حوزهی است که هنوز زمان نیا. اند داده یمتشکیل 
مفسـران، قاریـان،    عتـاً یطبو  و ری فعال نبودند و بغداد نیز تأسیس نشـده بـود  خراسان 

]. گزارشـی از  102-107، صـص 27[ 1فقیهان و متکلمان کوفی بر سایرین برتری داشتند
کـوفی از کثـرت راویـان و     ۀق)، فقیـه برجسـت   220زنده در سـال  وشاء (حسن بن علی 

امـام   از جایگـاه  تنهـا  نـه ن گزارش ]. ای39-40صص، 26[ 2دیگو یممحدثان کوفی سخن 
 مـؤثر حدیثی فعـال و   ۀبلکه، حاکی از حوز دهد یممحافل علمی کوفه خبر  ع) درصادق(

  در این شهر است.
بسیاری از تألیفات شـیعه در سـه قـرن نخسـت هجـری در علـوم مختلـف و بخـش         

                                                                                                                                        
  بنگرید به آماری که توسط پژوهشگر گرفته شده است.. 1
ع) (محمدگفتند: جعفر بن  مسجد کوفه) نهصد شیخ را درک کردم که همگی میمسجد (من در این «. 2

 ».مرا چنین گفت
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کـاس  ی از روایات شیعی از آن محدثان مکتب حدیثی شیعه در کوفه اسـت. انع توجه قابل
  .شود یمدیده  نجاشی و طوسی ازجملهاین گستردگی در آثار فهرست نگارانی 

با مهاجرت  داشت یبرمی شکوفایی گام سو بهدر اواخر قرن اول که مکتب حدیثی کوفه 
 جیتـدر  بـه اشعری کوفی به قم، تشیع و احادیث کوفه بـه ایـن شـهر انتقـال یافـت و       ۀطایف
علمـی شـیعه در سراسـر ایـران تبـدیل شـد. روابـط         یکی از مراکز مهم حدیثی و عنوان به

موجود میان شیعیان کوفه با شیعیان قم و مهاجرت برخی از محدثان و فقیهـان سرشـناس   
کوفی به این شهر، سبب انتقال و انتشار احادیث شیعی مکتب حدیثی کوفـه در ایـن شـهر    

قـم و فعالیـت   اشعری و غیـر اشـعری در    ۀشد. ظهور محدثان و دانشمندان سرشناس طایف
یکـی   عنـوان  بهحدیثی  ۀحدیث و دیگر علوم سبب شد تا این حوز ۀچشمگیر آنان در زمین

و مؤثرترین مکاتب حدیثی شیعه در قرن سوم و چهارم هجری بـه شـمار آیـد.     نیمهمتراز 
محدثان اشعری و غیر اشـعری قمـی در ابتـدا احادیـث خـود را از محـدثان مکتـب         اگرچه

ی مختلف علوم نقـش بزرگـی را   ها نهیزم، اما با تألیف آثار علمی در دفراگرفتنحدیثی کوفه 
ایفا نمودنـد. بـرای نمونـه اسـناد احادیـث کـافی نشـان         تیب اهلدر حفظ و ترویج احادیث 

ناقـل احادیـث محـدثان قمـی      کلینـی،  یالکـاف که بخش عظیمی از احادیث کتاب  دهد یم
  حدیثی کوفه بوده است.اشعری است که آن نیز خود میراث  ۀطایف ژهیو به

  
  تحقیق ۀپیشین
 هرچنـد باشد.  افتهی انجاممستقلی بین مکاتب حدیثی کوفه و قم  ۀمطالع رسد ینم به نظر
ی متعددی، دو شهر کوفه و قم را از زوایای مختلف اجتماعی، سیاسـی  ها مقالهو  ها کتاب

سـید حسـین بـن     ۀتاریخ کوفـه، نوشـت   آن جمله. از اند دادهقرار  مطالعه موردو فرهنگی 
صفری، کوفه و نقش آن در  هللا نعمت ۀاحمد براقی، کوفه از آغاز تأسیس تا عاشورا، نوشت

  اشاره کرد. توان یمرجبی دوانی  نیمحمدحس ۀقرون نخستین اسالمی، نوشت
محمدرضـا جبـاری از    ۀدر موضوع مکتب حدیثی قم، کتاب مکتب حدیثی قم نوشـت 

جمالی مکاتب حـدیثی شـیعه پرداختـه و نیـز مکتـب      آثار است که به معرفی ا نیمهمتر
ی علمی مانند مدینه، مکه، کوفـه، بغـداد،   ا حوزهمکاتب  حدیثی قم را در روابط متقابل با

بصره، واسط، انبار، دیگر شهرهای ایران و مصر بازنمایی نموده است. محدثان قم تا قـرن  
و مبانی فکـری   ها یژگیوچهارم هجری و آثار حدیثی آنان در موضوعات علمی مختلف و 

در مکتب حدیثی قم نیز از مباحث مهم این پژوهش هست. طبیعی است کـه بخشـی از   
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خاندان علمی مکتب حدیثی قم و  نیمهمتر عنوان بهاشعریان  ۀمطالب این پژوهش، طایف
  را به خود اختصاص داده است.میراث علمی آنان

ضـا فرشـچیان، اشـعریان و    ر ۀپیشگامان تشـیع تحقیقـی در رجـال اشـعریان، نوشـت     
ی بـا عنـوان   ا مقالـه سـرلک و نیـز    محمـد  یعل ۀشیعه، نوشت شهر دولتتأسیس نخستین 

محمـد حـاجی تقـی بـه معرفـی و بررسـی خانـدان         ۀعلمی خاندان اشعری، نوشت ۀشجر
  .اند پرداختهاشعری 
تاریخی به شـکل مسـتقل    ۀتوصیفی به شیو -رو با روش آماریپیش ۀ، مقالحال نیا با

یکی از مکاتب بنیـادین حـدیثی امامیـه،     مثابه بهمکتب حدیثی کوفه  ریتأث، به تر قیعم و
در مکتب حدیثی قم پرداختـه و واکـاوی نقـش اشـعریان در ایـن انتقـال را بـه نمـایش         

  گذاشته است.
  

  اشعریان، سوابق مذهبی
 ۀخلیف ۀاشعری یمنی که در زمان فتوحات دور ۀدر اواخر قرن اول هجری گروهی از قبیل

) به عراق آمده و در کوفه ساکن بودند، به ایران مهاجرت و در قم سـاکن  ق 13-23دوم (
]. بر اسـاس منـابع   397، ص4ج ، 8؛ 485ص، 10ج ، 15؛ 260 -264ص، ص12[ 1شدند

گردد. افـزون بـر حضـور     اشعری با تشیع، به کوفه برمی ۀتاریخی پیوند این شاخه از طایف
، 1ع) در جنـگ صـفین، [  (یعلـ ریان قم به همراه حضرت مالک بن عامر اشعری جد اشع

، 12) از اشراف کوفه و شیخ شیعه در کوفه بـود [ ق 67د. سائب (] فرزندش 254، ص4ج
خلفای قبلی توسط سائب بن مالک اشـعری   ۀع) بر سیر(یعلامام  ۀ]. ترجیح سیر284ص

ی ] و نقش اساسـی و 225-226صص ،6ج ،2؛ 383، ص6ج، 5؛ 10 -11صص ،6، ج17[
بـه   9، ص6، ج17عنوان یک قیام شیعی [ ع) به(نیحسدر نهضت مختار علیه قاتالن امام 
تردید تشیع در فرزنـدان سـائب و خانـدانش نیـز      کند. بی بعد]، نیز تشیع وی را تأیید می

، 4ج، 1استمرار داشت. سعد بن مالک اشـعری بـرادر سـائب نیـز از اشـراف کوفـه بـود [       
ر اشعری نظیر عبـدهللا و احـوص فرزنـدان سـعد بـن      های مشهو ]. سکونت چهره254ص

مالک اشعری سبب شد تا فرزندان سائب به دعوت عموزادگان خویش پاسـخ مثبـت داده   

                                                                                                                                        
لـی کوفـه و یـا شـرکت برخـی از      عید آنان به دستور حجـاج وا منابع تاریخی دلیل این مهاجرت را تب. 1

اند که بعـد از شکسـت    کندی برعلیه حجاج دانستهها در قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث  اشعری
  این قیام کوفه را ترک نمودند.
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]. گزارشی نیز داللـت بـر شـیعه    397ص، 4ج، 8؛ 260ص، 12[ ندینماو به قم مهاجرت 
قـم   بودن فرزندان سائب و عبدهللا بن سعد و داشتن ریاسـت و قـدرت سیاسـی آنـان در    

  ].398، ص3دارد [
ع) پس از سکونت در قم حـاکی از آن اسـت کـه    صادق(ارتباط اشعریان با امام باقر و 

تنهـا   تشیع اشعریان از نوع اعتقادی و امامی بود. مهاجرت این خاندان شـیعی بـه قـم نـه    
توجهی در زیربناهـای معنـوی و مـادی ایـن شـهر شـد، بلکـه         های قابل موجب پیشرفت
نشین تبدیل شـود   ین طایفه سبب شد تا شهر قم به یکی از مراکز شیعهباورهای شیعی ا

  تبع آن عقاید و احادیث شیعی راه خود را به این شهر بازنماید. و به
  

  تکاپوهای حدیثی
خاندان اشعری کوفی را باید مؤسس مکتب حدیثی قم دانست که مرکزی بـرای رشـد و   

ری و غیـر اشـعری شـد. مکتـب     پرورش محدثان، فقیهان و دانشـمندان سرشـناس اشـع   
حدیثی تازه تأسیس قم در قرن دوم هجری فعالیت و پویایی چشـمگیر مکتـب حـدیثی    

های سرشناس اشعری در این قرن از اصـحاب امامـان شـیعه     کوفه را نداشت. البته چهره
بودند و در اسناد برخی از احادیث قرار دارند و حتی برخـی از آنـان کتـاب حـدیثی نیـز      

ند. رشد و شکوفایی مکتب حدیثی قم و اوج فعالیت محـدثان اشـعری و غیـر    تألیف نمود
اشعری در قرن سوم و چهارم بود. ضمن آنکه نقش مکتب حدیثی کوفه و انتقال احادیث 
و میراث علمی کوفه به قم نیز بیشتر در این دو قرن بود، به همین علت بیشـتر مباحـث   

اندان اشعری در مکتب حدیثی قم، افـزون  در این نوشتار معطوف به این دو قرن است. خ
فـردی بودنـد. حتـی     بر نفوذ و قدرت سیاسی دارای جایگاه اجتماعی و علمـی منحصـربه  

های علمی نظیر آل اعـین، آل شـعبه،    یک از خاندان توان گفت که در بین شیعه، هیچ می
ته و بنی فضال، بنو نوبخت و دیگران جایگـاه بـاالی علمـی و معنـوی اشـعریان را نداشـ      

اند. ظهور فقیهان و محدثان سرشناس از بین این خاندان تا قـرن چهـارم    تأثیرگذار نبوده
هجری در رشد باورهای شیعی و رونق بخشیدن به احادیث شیعی در مکتب حدیثی قـم  
بر کسی پوشیده نیست. آنان با ارتباط مستمر خویش با امامان شـیعه و محـدثان دیگـر    

مکتب حدیثی کوفه در فراگیـری، نشـر و گسـترش معـارف     ویژه  مکاتب حدیثی شیعه به
بیت و احادیث شیعی نقش مهمی را ایفا نمودند. وجود بیش از صد راوی و محدث از  اهل



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و چهارم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  246

در منابع رجال و متون حدیثی شیعه کـه نوعـاً از محـدثان     1]،278، ص12قم [اشعریان 
حـدیث دارد.   ۀن در زمینـ این خاندا ۀاند، نشان از فعالیت گسترد بزرگ و مورد وثوق بوده

بررسی راویان مکتب حـدیثی قـم در اسـناد و روایـات شـیعی و بررسـی میـراث علمـی         
  به بعد]. 288ص ،27است [دانشمندان قمی نشانگر برتری اشعریان بر سایرین 

  
  وثاقت علمی

اول محـدثان اشـعری یـا بـه      ۀدر قرن دوم هجری فرزندان عبدهللا بن سعد اشـعری طبقـ  
دهنـد. موسـی و شـعیب از اصـحاب امـام       ن مکتب حدیثی قم را تشکیل میعبارتی محدثا

]، آدم، عبدالملک، عمران و یسـع فرزنـدان عبـدهللا    265، ص22؛ 29- 30، صص4ع) [باقر(
؛ 257 و 238 و 156، ص22ع) [بـه ترتیـب بنگریـد:    صـادق( بن سعد اشعری از یاران امام 

] و از اصحاب امام صـادق  104ص، 26[ یثیحد]، ادریس صاحب کتاب 125ص، 20ج، 10
و اسحاق بن عبدهللا از اصحاب امـام   ]11- 14ص، ص3، ج10السالم) [ و کاظم و رضا (علیهم

] در مکتـب حـدیثی   79و  51ص، 3ج، 10[ یثیحدع) و صاحب کتاب کاظم(باقر، صادق و 
ع) در مورد برخی از ایـن  صادق(های مادحه از سوی امام  قم فعالیت داشتند. برخی گزارش

بیت نجباء و یا هذا نجیـب قـوم نجبـاء)، حـاکی از      نظیر عمران (هذا من اهل ال اشعریرج
  ].605- 610، ح331- 334ص، ص18دارد [جایگاه باالی این خاندان در قم 

در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری افراد متعددی از اصحاب اشعری ائمـه در  
عریان نظیر محمد بن عیسی، زکریا بن حدیث فعال و آثاری نیز نگاشتند. برخی اش ۀزمین

ق)، دارای  220زنـده قبـل از   ( یاشـعر ق) و عبدالعزیز بن مهتـدی   220د. قبل از آدم (
نفوذ معنوی و علمی باالیی در مکتب حدیثی قم بودند. فعالیـت وکـالی اشـعری امامـان     

معنوی این شیعه، نظیر زکریا بن آدم و عبدالعزیز بن مهتدی اعتبار و جایگاه اجتماعی و 
 خاندان در مکتب حدیثی قم را افزایش داده بود.

القـدر مکتـب    زکریا بن آدم از بزرگان سرشناس اشعری، محدث مورد اعتماد و جلیـل 
]، 348، ص21وکالـت [ حدیثی قم بـود. وجـود نـام وی در بـین وکـالی ممـدوح نهـاد        

امـام  و منزلـت رفـیعش نـزد     ]1112، ح 594-95، صص18قم [مرجعیت علمی وی در 
، 503، ص18ع) [جـواد( و اخبار مادحه از سوی آن حضرت و امام  ]174، ص26ع) [رضا(

]، بیانگر جاللت قـدر و جایگـاه بـاالی معنـوی و علمـی وی      1111، ح 594ص و 964ح 

                                                                                                                                        
  ریان]..  [به طور مفصل برای رجال اشعری بنگرید به: فرشچیان، رضا، پیشگامان تشیع تحقیقی در رجال اشع1



   247   تأثیر مکتب حدیثی کوفه در میراث روایی اشعریان قم تا قرن چهارم هجری

هـا در ایـن دوره دارای    اشعری و شیخ قمی ۀاست. محمد بن عیسی بن عبدهللا رئیس طایف
 ۀشـیخ القمیـین و وجـه االشـاعر    «عبـارت  فردی بود که  جایگاه اجتماعی و علمی منحصربه

]. در کنـار ایـن دو   338، ص26اسـت [ در عبـارت نجاشـی مؤیـد آن    » متقدم عند السلطان
محدث اشعری نباید از جایگاه رفیع اجتماعی و معنوی عبـدالعزیز بـن مهتـدی اشـعری از     

  ].910، ح483، ص18نمود [ع) و وکیل آن حضرت در قم غفلت رضا(خواص امام 
 ۀبرجسـت  ۀق)، چهـر  260د. بعد از ( یاشعرپس از آنان احمد بن اسحاق بن عبدهللا 

ع) و از خـواص امـام حسـن عسـکری(ع) بـود      (یهاداشعریان که از اصحاب امام جواد و 
» شیخ القمیـین و وافـدهم  «]. عبارت 91، ص26رفت [ ها به شمار می قمی ۀشیخ و نمایند

اسـت  ر اجتماعی و معنوی وی در مکتـب حـدیثی قـم    در منابع رجال گویای جایگاه برت
]. افزون بر وی فقیهان و محدثان سرشناس اشعری نظیر محمد بن علی بـن  26، ص23[

ق) که از سوی منابع رجال شیخ مردم قـم در عصـر خـویش     274زنده قبل از محبوب (
 ق) کـه از  280] و محمد بن احمد بن یحیی اشعری (د. حدود 349، ص26شد [دانسته 

]، در مکتـب  144، ص23شـد [ القدر و کثیر الروایات معرفـی   سوی طوسی محدثی جلیل
حدیثی قم از جایگاه معنوی و علمی باالیی برخوردار بودند. در این دوره احمد بن محمد 

تـرین   شـیعه و از سرشـناس   ۀق) محـدث، فقیـه برجسـت    274زنده در سـال  ( یسیعبن 
صر خویش بود که دارای اقتدار خـاص، صـاحب   محدثان قم، بانفوذترین فرد اشعری در ع

موقعیت رفیع اجتماعی، علمی و معنوی در مکتب حدیثی قم بود. بر اساس منابع رجـال  
]، بیـانگر  25ص، 23؛ 82ص، 26[ »شیخ القمیین، وجیههم و فقیههم غیر مـدافع «عبارت 

تگیری جاللت قدر وی و رهبری علمی و دینی وی در قم است. پرهیز از غلو، دقت و سخ
داشـت تـا کسـانی کـه از      در قبول روایت از ویژگی خاصش بود و همین وی را بر آن می

کردند، از قم اخراج نمایـد و بـارزترین آن اخـراج احمـد بـن       افراد ضعیف روایت نقل می
  ].14ص، 7بود [عصر خویش  محمد برقی محدث بزرگ هم

تـرین فقیهـان و    جسـته در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجـری، تعـدادی از بر  
اشعری را حفـظ نمودنـد. سـعد بـن      ۀدانشمندان اشعری جایگاه اجتماعی و معنوی طایف

) فقیـه و مـتکلم سرشـناس از شـیوخ و     ق 299-301د. ( یاشـعر خلـف  عبدهللا بن ابـی 
شیخ هـذه الطائفـه و   «اشعری در قرن سوم یکی از آنان بود. عبارات  ۀبزرگان حدیث طایف

، 23[ »القدر، واسع االخبار، کثیر التصانیف، ثقـة  جلیل«] و 177ص، 26[ »فقیهها و وجهها
علمـی و اجتمـاعی ایـن فقیـه      ۀ]، در منابع رجالی شیعه حاکی از جایگاه برجسـت 75ص
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ق) فقیه  300زنده قبل از عطار (اشعری در مکتب حدیثی قم است. محمد بن یحیی بن 
شاگرد احمد بن محمـد بـن   و محدث سرشناس مکتب حدیثی قم، در قرن سوم هجری 

تـرین مشـایخ کلینـی بـود کـه نجاشـی        اشعری بود. وی از برجسته ۀعیسی فقیه برجست
وی » شیخ اصحابنا فی زمانه، ثقة، عین، کثیرالحـدیث «عبارت شناس بزرگ شیعه با  رجال

روایت کلینی با عنوان محمد  ۀ]. برخی از دانشمندان شیعه به قرین353ص، 26ستود [را 
]. احمـد بـن   31ص، 18، ج10دانسـت [ اشعری قـم   ۀاالشعری، وی را از طایفبن یحیی 

اشعری بود که پای به قرن  ۀق) فقیه و محدث سرشناس طایف 306د. احمد (ادریس بن 
چهارم هجری گذاشت و کلینی توانست از روایات وی بهره ببرد. وی در مکتـب حـدیثی   

د. ظهـور ایـن محـدثان، فقیهـان و     قم از جایگاه علمی و اجتماعی ممتازی برخـوردار بـو  
متکلمان سرشناس از خاندان اشعری کوفی توانست جایگاه اجتماعی و علمی این طایفـه  

  را تا قرن چهارم هجری در مکتب حدیثی قم حفظ کند.
  

  های حدیثی پیوستگی
  اول قرن دوم ۀپیوستگی تا نیم

یـت داشـتند و روایـات    حدیث فعال ۀزمان با ورود به قم در زمین خاندان علمی اشعری هم
که گذشت فرزندان عبدهللا بـن  کردند. چنان های مختلف را دریافت می بیت در زمینه اهل

بیت بودند. بر اسـاس منـابع حـدیث     سعد از اولین مهاجران اشعری از راویان حدیث اهل
حدیث تـا اوایـل قـرن سـوم هجـری       ۀاشعریان در زمین ۀشیعه، نشانی از فعالیت گسترد

های سرشناسی نظیـر زکریـا بـن آدم     شود. هرچند در بین راویان اشعری چهره دیده نمی
ق) از  220زنده قبـل از  ( یاشعرسعد بن سعد  ]،274، ص7ج، 10[ تیروا 41در اسناد 

ــن دور  ــان ای ــان و مؤلف ــعر ۀروای ــناد 179، ص26[ یاش ــروا 111] در اس ، 8، ج10[ تی
بیت قـرار   مورد از روایات اهل 16د و عبدالعزیز بن مهتدی در اسنا 1]،66و  65و  62صص

]. ضمن آنکه در بررسی بین این گـروه و مکتـب حـدیثی کوفـه     37، ص10، ج10دارند [
  شود. ارتباط فراوانی مشاهده نمی

اشـعری و   ۀبررسی روایات موجود از محمد بن عیسی بن عبدهللا اشعری رئیس طایف
نزدیک وی در مکتب حـدیثی   ۀها در متون حدیثی شیعه در این دوره، از رابط شیخ قمی

                                                                                                                                        
روایت و در  36و با عنوان سعد بن سعد االشعری در اسناد  روایت 74با عنوان سعد بن سعد در اسناد . 1

  یک روایت عنوان سعدبن سعد االشعری القمی قرار دارد.
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امام کـاظم و   ۀ)، فقیه سرشناس کوفی دورق 183کوفه با عبدهللا بن مغیره (زنده بعد از 
فرزندانش احمد و عبـدهللا   ۀواسط ع) حکایت دارد. بیشتر روایات موجود از وی که بهرضا(

هللا بن شده از عبد ترین راویان مکتب حدیثی قم در جوامع حدیثی نقل دو تن از برجسته
 ح ،190ص 8ج و 3، ح 320ص و 2ح ،288ص ،1ج، 24از طریـق احمـد:   اسـت [ مغیره 

، 1ج، 19؛ 41ح ،398ص، 6جو  10ح ،200، ص3ج و 107ح ،322ص، 1ج، 20؛ 217
ــدهللا:   ؛2ح، 438ص ــق عب  ،28، ص3ج و 33ح ،449ص و 2ح ،221، ص1ج، 24از طری
حدیثی کوفه در ارتباط بـود و   ]. عبدهللا معروف به بنان که با مکتب13ح ،266و ص 3ح

) ق 220د. سنان () و محمد بن ق 210د.( ییحبا فقیهان بزرگ کوفی نظیر صفوان بن ی
بنـان بـن محمـد عـن     «مورد با عنوان  30]، بیش از 981ح، 508، ص18داشت [مراوده 

از پدرش روایت نقل کرده است که تمام موارد را محمد بن عیسـی از عبـدهللا بـن    » ابیه
، 166ص و 107، ح56ص، 3، ج20بـه عنـوان نمونـه بنگریـد:     است [روایت کرده  مغیره

و  3ح، 157و ص 7ح ،145، ص6ج و 100ح ،225و ص 55، ح213، ص5ج  و 23ح
ــه در  30ح ،329ص و 178ح ،281ص و 33ح ،190ص و 15ح ،173ص ــمن آنکـ ]. ضـ

» عیسـی محمـد بـن   «بیت عنوان  مورد از روایات اهل 1092متون حدیث شیعه در اسناد 
] 86-108، صـص 17، ج10[ دیـ عبقرار دارد که مشترک بین وی و محمد بن عیسی بن 

  زیست. از آل یقطین کوفی است که در بغداد می
  

  دوم قرن سوم ۀپیوستگی نیم
حدیث داشـتند   ۀای را درزمین در اواسط قرن سوم هجری راویان اشعری فعالیت گسترده

بن محمد بن عیسی و دیگران بود. انبوهی و حاصل آن ظهور محدثانی بزرگ نظیر احمد 
 های بـزرگ حـدیثی شـیعه نظیـر     شیعی در مجموعه ۀمانده از این طایف از روایات برجای

و دیگر آثار حدیثی شیعه نشـان از جایگـاه برتـر اشـعریان در      الفقیه الیحضره من، کافی
رار در قـم،  حدیث دارد. اگرچه این طایفه اصالتی کوفی داشتند ولی پـس از اسـتق   ۀزمین

گیری از روایـات و میـراث علمـی     ارتباط با محدثان و بزرگان مکتب حدیثی کوفه و بهره
تنها اشعریان بلکه راویان غیر اشـعری در   آنان بود که جایگاه علمی اشعریان را باال برد. نه

گیری از روایات منتشره در مکتب حدیثی کوفه، نقش مهمی در حفـظ و   این دوره با بهره
ویژه مکتب حـدیثی قـم ایفـا نمودنـد. بررسـی       بیت در بین شیعه به روایات اهل گسترش

خـوبی   اسناد و روایات محدثان مکتب حدیثی قم و میراث حدیث نگاران ایـن مکتـب بـه   
دهند که آنان از روایات و میراث علمی مکتب حدیثی کوفه بهره بردند. در ایـن   نشان می
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فردی  ز روایات و میراث علمی کوفی، نقش منحصربهگیری ا بین برخی از اشعریان با بهره 
  شود. ها اشاره می بیت داشتند که به آن در گسترش روایات اهل

  
  )ق 274زنده ( یاشعر. احمد بن محمد بن عیسی 1

شیعه در قرن سوم هجری، از اصحاب امامـان رضـا، جـواد و     ۀاحمد اشعری فقیه برجست
حـدیث بـود.    ۀثی پرکار و فعال در زمین] و محد383و  373و  351صص، 22ع) [(یهاد

حدیث و فقه بود و از شهرت خاصی در ایـن زمینـه برخـوردار     ۀاحمد متخصص در زمین
مانده از وی در متون حدیثی شـیعه،   بود و آثاری نیز در این زمینه نوشت. روایات برجای

ی کوفـه و  ترین محدثان شیعه قرار داد. ارتباط با مکتب حدیث احمد را در شمار سرشناس
گیری از محدثان، آثار علمی و روایات مکتب حدیثی کوفه در رشد و شکوفایی احمد  بهره

نقش بسزایی داشت و وی شهرت خود را مدیون مکتب حدیثی کوفـه اسـت. زمـانی کـه     
بیـت   هنوز مکتب حدیثی قم از رونق کافی برخوردار نبود، وی در جستجوی احادیث اهل

شناسان بزرگ مکتب حدیثی کوفه بهره بـرد. او در مالقـات   به کوفه سفر کرد و از حدیث
ق)، فقیه و محدث سرشناس کـوفی در کوفـه، کتـاب     220زنده وشاء (با حسن بن علی 

ترین فقیهان کوفی یعنی عالء بن رزیـن قـالء و ابـان بـن عثمـان       حدیثی دو تن از بزرگ
، 26[ دیـ نما درخواسـت مـی  ها را  نقل آن ۀ) را تقاضا و اجازق 183د. قبل از سال احمر (

 ۀع) بودند؛ افزون بر روایـات گسـترد  صادق(]. این دو از فقیهان کوفی اصحاب امام 39ص
برجای مانده از این دو فقیه در متون حدیثی شیعه، راویان آثارشـان نیـز بیـانگر شـهرت     

-19 و 112-113، صص23؛ 13 و 298، ص26هست [باالی کتاب حدیثی این دو فقیه 
د. ( ریـ عمع) را از محمـد بـن ابـی    صـادق( های صد نفـر از راویـان امـام     ب]. وی کتا18

ق)، فقیه سرشناس بغدادی که خود زیر نظر محدثان مکتب حدیثی کوفـه پـرورش   217
 ۀ]؛ و نتیج142، ص23کرد []، روایت 101-105، صص22و ج 287ص، 14ج، 10[ افتی

د کـه بـیش از هفتـاد    یک بررسی اجمالی از کتاب رجال نجاشی و فهرست طوسی این بو
هـایی را بایـد    بر این آثـار کتـاب   ؛ ومورد این صد نفر از محدثان مکتب حدیثی کوفه بود

افزود که احمد بدون واسطه از دانشمندان بزرگ کوفی نظیر حسن بن علی وشاء، حسـن  
بـرد  ) موسی بن قاسـم و دیگـران بهـره    ق 224د. فضال (بن محبوب، حسن بن علی بن 

دهـد کـه احمـد     ایـن نشـان مـی    ؛ و]405 و 34-36ص، ص26؛ 46-47 و 54، صص23[
  فراوان برد. ۀاستاد خویش از میراث علمی دانشمندان کوفی بهر ۀواسط به

وی در ارتباط با محدثان کوفی توانست از روایات و میراث علمی آنان نهایت اسـتفاده  
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ه نـام ایـن   را ببرد و سبب گسترش آن در مکتب حدیثی قم شود. در متون حدیثی شـیع 
روایت وجود دارد که اکثر این احادیث را از مکتب حـدیثی   2303فقیه اشعری در اسناد 

کوفه دریافت کرد. احمد بن محمد بن عیسی از محدثان و دانشـمندان مکاتـب مختلـف    
محدث بهره برد کـه در ایـن بـین بیشـترین اسـاتید وی را       137حدیثی شیعه تقریباً از 

]. وی از بـین  301-304ص، صـ 2ج، 10دهنـد [  تشکیل می محدثان مکتب حدیثی کوفه
 ۀفقیهان و محدثان سرشناس مکتب حدیثی کوفه، نظیر حسن بن محبوب فقیه برجسـت 

روایت با عنوان ابـن   103روایت با عنوان حسن بن محبوب و  129مورد که  232( یکوف
بـن محمـد   روایت با عنوان ابن فضال)، احمـد   67فضال (محبوب)، از حسن بن علی بن 

روایـت)،   300حکم (علی بن  1روایت)، 260( دیسعروایت)، حسین بن  84نصر (بن ابی 
، 10نمـود [ روایت) نقـل   92سنان (روایت)، محمد بن  55( عیبزمحمد بن اسماعیل بن 

ضمن آنکه برخی از مشایخ حدیثی دیگـر منـاطق وی از مکتـب     2].301-304صص، 2ج
، 10[ یبغـداد توان از محمد بن ابـی عمیـر    عنوان نمونه می بهاند.  حدیثی کوفه بهره برده

 یاهـواز وی، علی بـن مهزیـار    ۀ]، شیخ برجست102 – 105صص، 22ج و 287، ص14ج
] کــه 155، ص22ج و 20ص، 13ج، 10[ یبصــربــن اذینــه  ]، عمــر199، ص12ج، 10[

 و دو تن از مشایخ قمی وی یعنـی عبـاس بـن    ]335، ص18کشی وی را کوفی دانسته [
ــا اصــالتی  240، ص9ج، 10معــروف [ ــد برقــی ب ، 16، ج10[ یکــوف] و محمــد بــن خال

] نام برد. روایات دریـافتی مکتـب حـدیثی کوفـه از طریـق وی در      63صو  53-54صص
اختیار بزرگان قم همچون علی بن ابراهیم، محمد بن احمد بن یحیی اشعری، محمد بـن  

هللا اشـعری، عبـدهللا بـن جعفـر     یحیی، داود بن کوره، احمد بن ادریس، سـعد بـن عبـد   
  ].296-304ص، ص2ج ،10گرفت [بن حسن صفار قرار  حمیری و محمد

تردیـد بـا    آثار علمی احمد از مهمترین منابع مکتوب در مکتب حـدیثی قـم نیـز بـی    
روایات کوفی تألیف شده بود و دلیل آن وجود کثیری از روایات کـوفی برجـای مانـده از    

هـای حـدیثی    عنـوان یکـی از کتـاب    وی بـه  »النوادر«یثی وی است. ضمن آنکه کتاب حد
معتبر و مورد استناد محدثان شیعه در جوامع حـدیثی در حـال حاضـر موجـود و دارای     
                                                                                                                                        

] که 196، ص2ج، 10شده [روایت از حسین بن سعید با عنوان احمد بن محمد نقل  708ضمن آنکه . 1
ش توسط وی، از بین دو شاگردش یعنی احمد بن محمد بن عیسـی و احمـد بـن    با توجه به نقل آثار

  ].243-248صص ،5، ج10محمد بن خالد بیشتر می تواند او باشد [
الزم به ذکر است از این محدثان با عناوین مختلف نیز روایت دارد؛ مثالً از احمد بن محمـد بـن ابـی    . 2

  نصر با عنوان بزنطی روایت نقل کرده است.
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دهـد، بیشـتر    باب است. بررسی اسناد احادیث این کتاب نشـان مـی   37حدیث در  456
و کتاب  الحج ابثوروایات این کتاب از مکتب حدیثی کوفه است. با توجه به اینکه کتاب 

و  ]330-331، صـص 26[ یکـوف محمد بن اسماعیل بن بزیـع محـدث سرشـناس     الحج
] را وی روایـت  36ص، 26[ یکـوف حسن بن علی بن فضال فقیـه برجسـته    المتعهکتاب 

خویش از این آثار کوفی در کنار روایات سایر  المتعهو کتاب  الحجکرد، احتماالً در کتاب 
  محدثین بهره برد.

  
  )ق 274زنده قبل از ( یاشعرد بن علی بن محبوب . محم2

های روایی و فقهی اشعریان در مکتب حدیثی  ترین شخصیت ایشان یکی دیگر از برجسته
بیـت   قم بود. این فقیه و محدث پرکار و متخصص در فن حدیث در گسترش روایات اهل

کـه از  حـدیث قـرار دارد    1120نقش فعالی داشت. در متـون حـدیثی شـیعه در اسـناد     
]. محدثان بـزرگ مکتـب   8-23، صص17، ج10برد [مشایخ مکاتب مختلف حدیثی سود 

حدیثی کوفه نظیر حسن بن محبوب، حسـن بـن موسـی خشـاب، احمـد بـن حسـن از        
خاندان بنی فضال کوفی، ایوب بن نوح وکیل ناحیه کوفه از خاندان علمـی دراج، محمـد   

بن مغیره، معاویه بن حکیم و دیگران بن عیسی از آل یقطین، حسن بن علی بن عبدهللا 
در رشد علمی محمد بن علی بن محبـوب اشـعری نقـش بسـزایی داشـت. در ایـن بـین        

) دانشـمند  ق 262د. الخطـاب ( بیشترین ارتباط را با استادش محمد بن حسین بن ابـی  
حـدیث   210 عهیشکوفی داشت. از روایات برجای مانده از وی در متون حدیثی  ۀبرجست
حمد بن حسین نقل کرد. ضمن آنکه مشایخ دیگر مکاتب حدیثی وی نظیر عبـاس  را از م

بن معروف، احمد بن محمد بن عیسی و احمد برقی و دیگران از قم، خود از مکتب کوفه 
  ].8-10صص، 17، ج10اند [ استفاده برده

  
  )ق 280د. حدود ( یاشعر. محمد بن احمد بن یحیی 3

حدیث و فقیه سرشناس اشعری در قرن سوم کـه از   ۀالقدر و پرکار در زمین محدث جلیل
تکیـه   و سوی منابع رجال شیعه، ثقه و مورد اعتماد معرفی شد. ولی نقل حدیث از ضعفا

بر احادیث مرسل سبب گردید تا تعدادی از روایاتش موردپذیرش محدثان بعدی مکتـب   
ـ      381د.صدوق (حدیثی قم نظیر   دیـ ولن ق) به پیروی از اسـتادش محمـد بـن حسـن ب

حال چیزی از عظمت روایـی وی و فعالیـت    ]. با این348، ص 26[ ردینگق) قرار  343د.(
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شود. در جوامع حدیثی شیعه نـام ایـن محـدث     حدیث کاسته نمی ۀوی در زمین ۀگسترد
-50و  26، صـص 15، ج10دارد [مورد از روایات قـرار   1318سرشناس اشعری در اسناد 

دد حدیثی شیعه در تربیـت علمـی محمـد بـن احمـد      ]. مشایخ زیادی از مکاتب متع49
نقش داشتند که نقش مشایخ مکتب حدیثی کوفه و محدثان قمی تربیت یافته از مکتـب  
حدیثی کوفه نظیر عباس بن معروف، احمد بن محمد بـن عیسـی و بـرادرش عبـدهللا و     

د بـن  تر از دیگران است. وی افزون بر اینکـه احادیـث زیـادی از احمـ     احمد برقی پررنگ
، 15، ج10نمـود [ حسن استاد فطحی مذهب خویش از خاندان بنی فضـال کـوفی نقـل    

الخطـاب  ]، از محدثان بزرگ کوفی نظیر محمد بن حسین بـن ابـی   68ص، 2جو  49ص
مـورد   80روایت) و محمد بن عیسی بن عبید از آل یقطـین بـا عنـاوین مختلـف      137(

محـدثانی همچـون هیـثم بـن ابـی       تـوان  روایت نقل کرد. از دیگر مشایخ کوفی وی مـی 
مسروق نهدی، ایوب بن نوح محدث برجسته و وکیل ناحیـه کوفـه، ابـراهیم بـن هاشـم،      

  ].26-28، صص15، ج10برد [محمد بن عبدالحمید، معاویه بن حکیم و دیگران را نام 
  
  )ق 299-301د. ( یاشعر. سعد بن عبدهللا بن ابی خلف 4

اشـعری در   ۀاس از شیوخ و بزرگـان حـدیث طایفـ   سعد بن عبدهللا فقیه، متکلمی سرشن
حدیث محدود نبود و آثار علمـی وی بیـانگر تبحـر     ۀقرن سوم بود. تخصص وی در زمین

های متعددی مانند فقـه، تـاریخ، کـالم، فـرق و مـذاهب و       این دانشمند اشعری در زمینه
ندان بزرگ علوم قرآنی بود. وی برای فراگیری حدیث به شهرهای متعدد سفر و با دانشم

دیـدار و از احادیـث    3و عبـاس ترقفـی   2ابوحـاتم رازی  1سنت نظیر حسن بن عرفـه، اهل
گیری از محدثان سرشـناس   ]. ضمن آنکه وی با بهره177، ص26نمود [سنت نیز استماع  اهل

شیعی مکاتب مختلف حدیثی از جمله کوفه و قم روایات بسیاری را در ابـواب مختلـف علـوم    

                                                                                                                                        
) ابوعلی عبدی بغدادی که از افرادی نظیـر اسـماعیل بـن عیـاش،     ق 257د.( دیزحسن بن عرفة بن ی .1

  ].405ص ،7ج، 9عبدهللا بن مبارک، مبارک بن سعید و دیگران بهره برد [
) از مفسـران، فقیهـان و بزرگـان حـدیث ری بـود. وی بـرای       ق 277د. ( یراز. محمد بـن ادریـس ابوحـاتم    2

هرهای متعددی از جمله کوفه، بصره، مصر، دمشـق و دیگـر شـهرها مسـافرت کـرد و از      یادگیری علوم به ش
 تفسـیر  التـابعین،  طبقـات به بعـد]. کتـاب هـای     430ص ،20ج، 13دانشمندان این مناطق بهره برد [نکـ : 

  ].469 - 470ص، ص3ج، 14[ از آثار این دانشمند است الفقه فی الجامعو کتاب  الزینه ،العظیم القرآن
زیست و از افرادی نظیر محمد بن یوسـف   ق) در بغداد می 267د. ( یباکسائعباس بن عبدهللا ترقفی . 3

  ].141-142، صص12، ج9فریابی، رواد بن جراح عسقالنی و دیگران بهره برد [
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مورد حـدیث در متـون حـدیثی     1142محدث سرشناس اشعری در اسناد  نقل نمود. نام این
حدیث است. وی بیشـترین بهـره را    ۀوی در زمین ۀشیعه درج شد که نشان از فعالیت گسترد

از احمد بن محمد بن عیسی برد که بیشتر روایاتش از احادیـث مکتـب حـدیثی کوفـه بـود.      
تب حـدیثی کوفـه نظیـر ابـراهیم بـن      ضمن آنکه در بین مشایخ حدیثی وی روایان بزرگ مک

هاشم، حسن بن ظریف، ایوب بن نوح، محمد بن عیسی بن عبید، حسن بن علی نوه عبـدهللا  
شـود. وی بیشـترین    کوفی و احمد بن حسـن بـن فضـال دیـده مـی      ۀبن مغیره فقیه برجست

ه روایات را در بین محدثان کوفی از محمد بن حسین بن ابی الخطاب فقیه و مـتکلم برجسـت  
مـورد بـا عنـوان محمـد بـن       81مورد با عنوان محمد بـن حسـین و    84مورد؛  165( کوفی

  ].79- 81ص، ص8ج ،10نمود [حسین بن ابی الخطاب) نقل 
  
  ق) 300زنده قبل از عطار (. محمد بن یحیی 5

فقیه و محدث سرشناس مکتب حدیثی قم در قرن سوم هجری و شاگرد احمـد بـن    وی
روایـت   ۀاشعری بود. برخی از دانشمندان شیعه بـه قرینـ   ۀمحمد بن عیسی فقیه برجست

، 18ج، 10دانست [اشعری قم  ۀکلینی با عنوان محمد بن یحیی االشعری، وی را از طایف
سازد کـه در بـین محـدثان     ]. بررسی اسناد روایی و متون حدیثی شیعه آشکار می31ص

ند. سیر و تتبع در متون ک کس در تعداد روایات با وی برابری نمی مکتب حدیثی قم هیچ
حدیثی شیعه و ابواب مختلف فقهی پژوهشگر را با انبوهی از روایـات ایـن فقیـه اشـعری     

وی در گسـترش روایـات    ۀگویای عظمت فقهی و حدیثی و نقش ارزند سازد که روبرو می
 5985 روایت از وی وجـود دارد کـه   6043بیت است. در متون حدیثی شیعه قریب  اهل

را با عنوان محمد بن مورد آن 58و  ]7ص ، 18، ج 10[ ییحن محمد بن یحدیث با عنوا
  ].40ص، 18، ج10کرد [یحیی العطار نقل 

بررسی مشایخ حدیثی و اسناد روایات برجای مانده از این فقیه و محـدث سرشـناس   
قمی حاکی از آنند که اکثر روایات دریافتی وی از روایات مکتب حدیثی کوفه اسـت. وی  

حدیث) را از فقیه اشعری یعنی احمد بن محمـد بـن عیسـی بـرد.      824بهره (بیشترین 
حدیث را از احمد بن محمد نقل کرد. در  2951ضمن آنکه در بین روایات موجود از وی 

بین مشایخ وی دو نفر به این نام یعنی احمد بن محمد بن عیسـی و احمـد بـن محمـد     
مکتـب   ۀو احمد اشعری تربیـت یافتـ   برقی وجود دارد که احمد برقی اصالتی کوفی داشت

حدیثی کوفه بود و چنانچه گذشت احمد بیشتر ایـن احادیـث را از مکتـب حـدیثی کوفـه      
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 4ج ،24شـده [ فراگرفت. البته برای وی یک روایت از احمـد بـن محمـد بـن هـالل نقـل       
اند، احمد بن هالل نقل کرده کافی] که در برخی منابع دیگر در سند حدیث که از 427ص
ــن، وی در  17865ح ، 328ص، 13ج، 6؛ 169، ح374، ص52، ج25رد [دا ــر ای ــزون ب ]. اف

بین مشایخ حدیثی کوفه از محمد بن حسین بن ابی الخطاب فقیه سرشناس کـوفی بـیش   
- 41و  7- 8، صـص 18، ج10نمود [حدیث و بیشتر با عنوان محمد بن حسین نقل  338از 
گیـری   اساتید خود با بهـره  ۀواسط یی بهتوان گفت محمد بن یح ]. پس به این ترتیب می40

  بیت در مکتب حدیثی قم داشت. از روایات کوفه، نقش مهمی در گسترش روایات اهل
  
  ق) 300زنده بعد از ( یاشعر. حسین بن محمد بن (عامر) عمران 6

تـرین دانشـمندان علمـی     از جمله مهمترین مشـایخ حـدیث و برجسـته    حسین بن محمد
قم بود و در کنار محمد بن یحیی و احمد بـن ادریـس از اسـاتید    اشعری در مکتب حدیثی 
 ۀرود. تبحـر، وسـعت علمـی و فعالیـت چشـمگیر وی در زمینـ       حدیثی کلینی به شمار می

اسـت  مورد) در متون حدیث روشن  961حدیث از وجود نام وی در اسناد احادیث موجود (
 700ره یعنـی بـیش از   ]. وی در بین اساتید خویش بیشترین به179- 180ص، ص4، ج14[

) محـدث سرشـناس بصـری بـرد. وی بـا      ق 254از زنده قبل محمد (حدیث را از معلی بن 
، 6ج 10نمـود [ روایـت از معلـی بـن محمـد نقـل       642عنوان حسین بن محمـد بـیش از   

، 6ج، 10دارد [روایتی که وی با عنوان حسین بن محمد اشعری  85]. ضمن آنکه از 72ص
مـورد آن از معلـی بـن محمـد اسـت [بـه        76معلوم شد  کافیاب ]، با بررسی در کت73ص

 و 2ح ،186و ص 1ح ،54و ص 7ح ،49و ص 2ح ،34، ص1ج، 24عنوان نمونه بنگریـد بـه   
مـورد از   718]. معلی بـن محمـد در اسـناد حـدود     2ح ،296، ص4جو  5ح ،293، ص3ج

یه سرشـناس کـوفی   را از حسن بن علی وشاء فقمورد آن 338که بیت قرار دارد  روایات اهل
روایت نیز از حسن بن علی نقل کرد که یا همین حسن بن علی  152بهره برد؛ ضمن آنکه 

و  250- 251، صص18، ج10است [وشاء یا حسن بن علی بن فضال دیگر استاد کوفی وی 
]. بدین ترتیب این احادیث مکتب کوفی از طریق یک محدث بصری در اختیـار  258- 259

  دهد. را در مکتب حدیثی قم انتشار میگیرد و وی آن مییک فقیه اشعری قرار 
  
  ق) 306د. احمد (. احمد بن ادریس بن 7

اشعری که جایگاه علمی خود را مدیون اساتیدی نظیر  ۀفقیه و محدث سرشناس از طایف
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احمد بن محمد بن عیسی، محمد بن عبدالجبار، محمد بن علی بن محبوب، حسـن بـن   
 1211اشـعری در اسـناد    ۀشیعه بود. نام ایـن فقیـه برجسـت   علی کوفی و دیگر محدثان 

ابـوعلی  «مـورد از ایـن احادیـث را بـا عنـوان       929بیت درج شد که  مورد از احادیث اهل
، 21ج، 10کـرد [ روایـت   کـافی نقل نمـود کـه تمـام ایـن مـوارد را کلینـی در       » اشعری

سین پدر صـدوق،  ]. بزرگانی نظیر کلینی، جعفر بن محمد بن قولویه، علی بن ح244ص
روایت وی با عناوینی نظیـر   282محمد بن حسن بن ولید استاد صدوق و دیگران نیز از 

این فقیه اشعری نیـز ماننـد    ].42و  38-39ص، ص2ج، 10بردند [احمد بن ادریس بهره 
دیگر محدثان مکتب حدیثی قم توانست از روایات مکتب حدیثی کوفـه اسـتفاده نمایـد.    

هـای حـدیثی محمـد بـن      بـزرگ شـیعه در ایـن دوره از اندوختـه    وی در میان محدثان 
ق)، فقیه سرشناس قم به تعـداد   260از عبدالجبار همان محمد بن ابی الصهبان (زنده قبل 

]. محمد بن عبدالجبار پرورش یافته در محضـر  244، ص 21، ج 10برد [حدیث سود  730
 927دیثی کوفـه بـود. از   صفوان بن یحیی فقیه سرشناس کوفی و دیگر بزرگان مکتـب حـ  

روایت موجود وی در جوامع حدیث شیعه، تنها از صفوان بن یحیـی اسـتاد کـوفی خـویش     
، 10کـرد [ حدیث روایـت   60حدیث و از ابن فضال دیگر استاد کوفی خویش  600بیش از 

] که احمد نیز از طریق وی از این روایـات  264- 265، صص 14و ج 200- 201صص، 16ج
) حسـن  ثیحد 58بیش از ( اتیروامن آنکه استفاده احمد بن ادریس از کوفی بهره برد. ض

، 21، ج10افـزود [ بن علی نوه عبدهللا بن مغیره فقیه سرشناس کوفی را باید به این تعـداد  
]. بدین ترتیب این تعداد روایات کوفی در اختیار ایـن محـدث   38- 40، صص2جو  244ص

 دهد. یثی قم انتشار میرا در مکتب حدگیرد و وی آن اشعری قرار می
 

  میراث حدیثی مکتوب
میراث عظیم روایی و علمی مکتب حـدیثی کوفـه بـه قـم در قـرن سـوم هجـری         انتقال

که محدثانی نظیر محمـد بـن   پویایی چشمگیری را به مکتب حدیثی قم بخشید تا جایی
 گیری از دانشمندان مکتـب  یعقوب کلینی محدث بزرگ شیعه زادگاهش ری را برای بهره

اشـعری بـا اسـتفاده از روایـاتی کـه از       ۀحدیثی قم ترک نماید. محدثان و فقیهان طایفـ 
ویـژه مکتـب حـدیثی کوفـه سـود       امامان شیعه و محدثان دیگر مکاتب حدیثی شیعه به

 ۀویژه فقه نگاشتند که بعدها مورد استفاد های مختلف علوم به جستند، آثاری را در زمینه
عه قرار گرفت. روایات و میراث علمی آنان مورد استفاده و حدیث نگاران و دانشمندان شی

و صـدوق در آثـار خـود و دیگـر      کـافی استناد دانشمندان بزرگی نظیر کلینی در کتـاب  
  دانشمندان مکتب قم شد.
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گویای آن است که وی غالـب روایـاتش را از    کافیبررسی روایات و مشایخ کلینی در 
ی دریافت نمود. علی بـن ابـراهیم و محمـد بـن     محدثان مکتب حدیثی قم با اصالتی کوف

ترین منبـع   عنوان بزرگ یحیی دو تن از فقیهان و محدثان سرشناس مکتب حدیثی قم به
گویای این است که بیشترین  کافیشیعه بودند. اسناد کتاب  ۀحدیث این محدث برجست

ین مقدار حدیث در آن، از این دو محدث و فقیه سرشـناس قمـی اسـت. کلینـی بیشـتر     
 ،18ج ،10کـرد [ حدیث را از استادش علی بـن ابـراهیم نقـل     7068تعداد حدیث یعنی 

حـدیث را از پـدرش ابـراهیم بـن هاشـم       6214] که وی غالب این احادیث یعنی 54ص
]. محمد بن یحیی عطار که برخـی بـه قرینـه    195ص ،11ج ،10بود [کوفی به ارث برده 

، 10دانسـت [ اشـعری   ۀری، او را از طایفـ روایت کلینی با عنوان محمد بن یحیـی االشـع  
 5073کلینی بیشترین میزان بعدی احادیث بیش از  ۀ]، دیگر استاد برجست31، ص18ج

]. چنانچه گذشت بیشتر روایات 55، ص18، ج10است [حدیث را به خود اختصاص داده 
  و روایات کوفی بود. وی از شیخ اشعری خویش احمد بن محمد بن عیسی

محدثان اشعری از احادیث حسین بـن محمـد بـن (عـامر) عمـران و      کلینی در میان 
احمد بن ادریس دو تن از فقیهان مشهور اشعری استفاده نمود. وی از اسـتادش حسـین   

چنانچه گذشـت   ؛ و]54، ص18، ج10نمود [حدیث نقل  830بن محمد اشعری بیش از 
. احمد بن ادریـس  وی این روایات را توسط محدثانی از مکتب حدیثی کوفه دریافت کرد

بود کـه افـزون    کافیابوعلی اشعری نیز از مهمترین مشایخ حدیث ثقة االسالم کلینی در 
]، احادیثی نیز از 244، ص21ج، 10» [ابوعلی اشعری«مورد حدیث با عنوان  929بر نقل 

]. بـدین  42و  38 -39ص، صـ 2ج، 10بردند [وی با عناوینی نظیر احمد بن ادریس بهره 
شود که محدثان قمی که اصـالتی کـوفی داشـتند و خودشـان نیـز از       ه میترتیب مشاهد

تـرین   اند، نقش بسیار مهمی در تألیف یکی از بزرگ روایات مکتب حدیثی کوفه بهره برده
  منابع حدیثی شیعه دارند.

ترین شخصیت روایی شیعه در مکتب حـدیثی قـم نیـز در تـألیف آثـار       صدوق بزرگ
خود از روایات و آثار علمی دانشمندان اشـعری در کنـار   خویش از طریق مشایخ حدیثی 

 »الفقیـه  الیحضـره  مـن «دیگر آثار دانشمندان مکتب حدیثی کوفه استفاده نمـود. کتـاب   
ایـن   ۀبارز آن اسـت. صـدوق در مقدمـ    ۀصدوق یکی از مهمترین منابع حدیثی شیعه، نمون

نماید و استناد به ایـن   رفی میکتاب برخی از منابع معتبر مورد استفاده و استناد خود را مع
ها توسط دانشمندی نظیر صدوق اعتبار و جایگاه ایـن منـابع را برجسـته و     منابع و ذکر آن
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هـای مشـهوری کـه     تمام آنچه در این کتاب است از کتـاب « نویسد: نماید. وی می رفیع می
ش در تـألیف  ا سپس به منابع مورد استفاده». قابل اعتماد و مرجع بوده، استخراج شده است
احمد بن محمد بـن عیسـی،    نوادرکند. کتاب  این اثر اشاره و به نام هشت منبع تصریح می

سعد بـن عبـدهللا از فقهـای     الرحمة محمد بن احمد بن یحیی و کتاب الحکمه نوادرکتاب 
آثار محـدثان کـوفی را نادیـده     الیحضره مناند. صدوق در تألیف  بزرگ اشعری از این نمونه

) و کتـاب حریـز بـن عبـدهللا     ق 148زنده قبل از ( یحلبکتاب عبیدهللا بن علی نگرفت و 
ق) دو تن از فقیهان سرشناس مکتب حدیثی کوفه و از اصـحاب   148از د. بعد ( یسجستان

منـابع صـدوق قـرار     ۀهای حسـین بـن سـعید کـوفی در زمـر      ع) در کنار کتابصادق(امام 
ثـار علمـی بزرگـان کـوفی در قـرن چهـارم       شود که آ ]. مالحظه می3ص ،1ج ،16گرفتند [

برد. افـزون بـر ایـن، بررسـی محـدثانی کـه        هجری در اختیار صدوق بوده و از آن بهره می
هـا اگرچـه باواسـطه باشـد اشـاره       گیری از احادیث آن این کتاب به بهره ۀصدوق در مشیخ

ه بسـیار  سازد که صدوق از میراث علمی اشعریان و مکتب حـدیثی کوفـ   کند، آشکار می می
  بهره برد.

 
  گیرینتیجه

و غالـب داشـته   مؤثر مکتب حدیثی کوفه در تأسیس و شکوفایی مکتب حدیثی قم نقش 
آنـان پیوسـته بـا     است. با کوچ اشعریان کوفی به قم در اواخر قـرن اول هجـری قمـری،   

مکتب حدیثی کوفه در ارتباط بودند و میراث علمی و احادیث دریافتی از ایـن مکتـب را   
م انتقال دادند. ظهور محدثان سرشناس اشعریان نظیر احمد بن محمد بـن عیسـی،   به ق

از سـوی منـابع    نوعـاً محمد بن احمد بن یحیی، سعد بن عبدهللا اشعری و دیگـران کـه   
حدیث و تألیف آثار حـدیثی   ۀ، با فعالیت گسترده در زمیناند گرفتهرجال مورد وثوق قرار 

 کـه  یطـور  بـه وفایی مکتب حدیثی قم شتاب بخشـید.  از مکتب کوفه، به شک متأثرفاخر، 
ی مهم حدیثی شیعه بـه شـمار   ها مکتبمکتب حدیثی قم در قرن سوم و چهارم یکی از 

در فقه و حدیث، بـا   ژهیو بهی مختلف ها نهیزم. تألیفات علمی محدثان اشعری در رفت یم
 معتبر امامیـه نظیـر   استفاده از روایات و آثار علمی دانشمندان کوفی، به مجامیع حدیثی

  کلینی و آثار صدوقین منتقل شد. یکاف
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